
Informace ke generální zkoušce a Vánočnímu koncertu 
 

KANTILÉNKA „starší“ – koncert v Rudolfinu 
 

 
Generální zkouška 
V sobotu 24.11.2018 se uskuteční společná generální zkouška na Vánoční koncert. Sraz dětí je v 8:45 před 
koncertním sálem hlavní budovy ZUŠ, Křtinská 673, Praha 4 – Háje (pavilon A - projdete vstupní brankou, 
vejdete do budovy a za recepcí se dáte doprava).  
Konec zkoušky je v 10:45. Děti si přinesou pouze pití a sborovou knížku, nepřezouvají se.  
Tato zkouška nám poskytne dostatek času na sezpívání se, zvyknutí si na doprovody nástrojů, sólové vstupy a 
dětem přinese jistotu a pohodu před koncertem. Účast Vašich dětí na této zkoušce je proto nezbytná. 
Děkujeme! 

 
 
Vánoční koncert 
V letošním roce zopakujeme loňský systém Vánočních koncertů – jeden se bude tradičně konat v Kostele sv. 
Šimona a Judy, pro druhý byly zvoleny prostory svátečního Rudolfina. Vzhledem k tomu, že Vaše dítě patří mezi 
nejstarší členy Kantilénky (5. a 6.třída ZŠ), nebo bude mít na koncertě sourozence v jiném oddělení, bylo vybráno 
na slavnostní Vánoční koncert v Rudolfinu (koncert v Kostele sv.Šimona a Judy je ponechám mladším dětem). 
Možnost zazpívat si v Dvořákově síni bude pro děti jistě obrovský zážitek, i Vám snad změna prostoru přinese 
větší komfort a slavnostnější atmosféru. Plyne z toho však několik změn, proto prosím podrobně čtěte naše 
pokyny.  
 
Vstupné: Vzhledem k vysokým cenám pronájmu Rudolfina bylo stanoveno jednotné vstupné 250Kč. Veškeré 

informace k prodeji vstupenek najdete na sborových webových stránkách www.prazskakantilena.cz. 
Vstupenky se začnou prodávat v průběhu třetího listopadového týdne pouze přes elektronický 
rezervační systém a vše je ve Vaší režii. Počet vstupenek na osobu není omezen, vracení není možné. 
Pro případné výměny přebývajících vstupenek pro Vás zřídíme elektronický dokument, ve kterém 
budete moci uvádět své nabídky. Prodej vstupenek nezajišťují sbormistři. 

 

 

Pátek 30.11.2018 v 19:00 hodin, Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 

Sraz u SLUŽEBNÍHO vchodu v 16:30. Služební vchod je umístěn z boku budovy na straně Vltavy za železnou 
brankou. PROSÍME, PŘIJĎTE VČAS!!! Vchod je uzamčen bezpečnostními turnikety, u kterých si děti vyzvedneme, 
v případě pozdního příchodu se Vaše dítě již do Rudolfina nemusí dostat. 

Organizace: Rodiče pomocníci se nám přihlásí na místě v 16:15. Ostatní rodiče předají organizátorům děti u 
služebního vchodu v předepsaný čas již v koncertním oblečení. Děti budou mít k dispozici pouze malou šatnu, 
která jim neposkytne dostatek prostoru pro převlékání, doporučujeme proto na místě max. přezutí do 
koncertních bot. 
Koncert začíná v 19:00, konec očekáváme v 20:30. Děti jsou s námi celou dobu v zákulisí, po skončení koncertu si 
je prosím vyzvedněte v levém foyer vedle koncertního sálu (přízemí vedle toalet, viz mapka z druhé strany). 
Při přebírání dětí prosím zkontrolujte, že mají svůj batůžek se všemi věcmi, se kterými přišly. Moc děkujeme za 
pomoc! 

Koncertní oblečení:  bílý vršek (halenka, košile), černá sukně / kalhoty, TĚLOVÉ punčocháče, černá společenská 
obuv  

S sebou: pití, svačina, POLŠTÁŘEK (děti budou v šatně a po chodbách, kde nejsou žádné židle, dejte tedy dětem 
malý polštářek, na který se budou moci mezi zkouškou a jednotlivými vystoupeními posadit) 

 
 

http://www.prazskakantilena.cz/


Poznámka: Na koncertě nebude možné pořizovat fotografie ani videozáznam. V průběhu jara však na stránkách 
sboru bude umístěn odkaz, kde a jak budete moci získat fotografie a video od profesionálního 
fotografa/kameramana.  
 
 
Pokud by někdo z rodičů či prarodičů byl ochoten pomoci s organizací na místě, hlídání dětí atd., pak bychom jej 
prosili, aby nás kontaktoval. Za každou pomocnou ruku jsme moc vděčni!  
Rodičům, kteří nám nabídnou svoji pomocnou ruku, zajistíme, aby viděli vystoupení svého dítěte, nekupují si 
vstupenku. 
V případě jakýchkoli dotazů či omluv za případnou neúčast pište na email ivik.macasova@gmail.com. 

Doporučujeme také sledovat webové stránky sboru www.prazskakantilena.cz, bude na nich umístěn odkaz pro 
prodej vstupenek, v případě ztráty tohoto dopisu tam naleznete veškeré informace ke generální zkoušce i 
Vánočnímu koncertu. 

Na shledání na koncertě se těší Iva Macasová (737845507) 
 

 
 
Organizace výuky v týdnu 3.-7.12.2018 
Pondělní, úterní a středeční Kantilénka mají výuku dle běžného rozvrhu, čtvrteční hodina Kantilénka je z důvodu 
konání koncertu pro mladší děti zrušena. 

 
Poslední hodina v tomto roce 
Poslední hodina sborového zpěvu před vánočními prázdninami se koná v týdnu 10.12. až 14.12. Děti mohou 

přinést nějakou sladkost (cukroví, ovoce apod.), budeme hrát hry, zpívat koledy a trochu mlsat. 
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